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01. 3. 2017 – 31. 3. 2017
I. Fanoušci (uživatelé, kteří označili stránku „To se mi líbí“)
Počet fanoušků k = 9 662
Počet nových fanoušků = 116
Unlike = 29
Hlavní užívané jazyky = čeština 6 132, angličtina 2 525
II. Příspěvky
Počet zveřejněných příspěvků = 20

NTK se i letos připojila ke kampani Vlajka pro Tibet. #TibetanUprisingDay (6 475 reach / 2 459 impressions
/ 152 engagement)
https://www.facebook.com/ntkcz/videos/vb.145210280113/10158309503320114/?type=2&theater

Buďte online i před knihovnou. Připojte se na WiFi v parku před NTK 3 a na prostranství před NTK 1. (4 425
reach / 251 impressions / 38 engagement)
https://www.facebook.com/ntkcz/photos/a.10150378246655114.601213.145210280113/10158358921390114/?type=3&theater

Přednáška čínského umělce Aj Wej-weje v Ballingově sále NTK. (4 203 reach / 1 731 impressions / 39 engagement)
https://www.facebook.com/ntkcz/photos/pcb.10158336384260114/10158336381735114/?type=3&theater

TOP 3 nejméně zobrazované

Od 18.00 se bude v NTK slavit a křtít katalog galerie Artwall 2011-2016. (422 oslovených uživatelů / 3 impressions / 1 engagement)
https://www.facebook.com/events/1896324227278475/
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TOP 3 nejvíce zobrazované

Sbírka knih z oblasti šetrného stavebnictví se rozrostla o další kousek. Advanced Decision Making for
HVAC Engineers poradí, jak účinně řešit topení, větrání a klimatizaci. (887 oslovených uživatelů/ 12 impressions / 0 engagement)
https://www.facebook.com/setrnebudovy/photos/a.510558308956908.123033.207516839261058/1585744198104975/?type=3&theater

Představujeme Sustainable Indoor Lighting, knižní novinku zaměřenou na osvětlení interiérů. Najdete na
regále 4C/047. (955 oslovených uživatelů/ 10 impressions / 3 engagement)
https://www.facebook.com/setrnebudovy/photos/a.510558308956908.123033.207516839261058/1585743418105053/?type=3&theater

III. Reach & Impression & Engagement
Celkový reach: 164 255 (Počet uživatelů, kteří viděli jakýkoli obsah spojený s vaší stránkou. (Jedineční uživatelé)
Celkový impression: 270 262 (Počet zobrazení veškerého obsahu souvisejícího s vaší stránkou)
Celkový engagement: 5 533 (Počet lidí, kteří klikli na kterýkoli vás obsah)

Likes (oblíbené příspěvky)
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- Nejvíce oblíbené příspěvky

NTK se i letos připojila ke kampani Vlajka pro Tibet. #TibetanUprisingDay = (136 likes)
Přednáška čínského umělce Aj Wej-weje v Ballingově sále NTK. (37 likes)
Buďte online i před knihovnou. Připojte se na WiFi v parku před NTK 3 a na prostranství před NTK 1. (32
likes)
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V. Výběr z příspěvků
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